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Mondelinge vraag van de h. Desmet: Diervriendelijke gemeente. 

 
De h. Desmet heeft via de pers vernomen dat de gemeente Elsene ingevolge een gewestelijke 

projectoproep het Gouden Label heeft gekregen voor haar acties ten bate van het dierenwelzijn. Het is belangrijk 
te zorgen voor harmonie tussen mensen, dieren en planten, vooral voor stadsbewoners die soms afgesneden zijn 
van hun natuurlijke omgeving. De gewestelijke oproep is gebaseerd op 10 criteria waaraan de gemeente, naar het 
schijnt, al gedeeltelijk heeft voldaan. Bovendien ontwikkelt de gemeente originele initiatieven ten bate van het 
dierenwelzijn, zoals de premie voor de adoptie van een asieldier of de creatie van fatsoenlijke 
leefomstandigheden voor dieren die deelnemen aan de kermis van Sint-Job. 

 
Hij betreurt dat Ukkel dit label nog niet heeft gekregen. Hoe staat het met de voortgang van de 

gemeentelijke projecten rond dierenwelzijn, in het licht van het gewestelijke label? Hoewel dit label enkel 
betrekking heeft op huisdieren, mag wilde fauna niet worden vergeten (voeding voor vogels, controle van de 
duivenpopulatie, …). 

 
Schepen De Brouwer antwoordt dat de gemeente niet het "Gouden Label" maar wel het label 

"Diervriendelijke Gemeente" heeft gekregen, omdat zij aan voldoende van de 11 criteria voldeed. Het ministerie 
van Leefmilieu verdedigt een breder concept van dierenwelzijn dat niet beperkt is tot huisdieren.  

 
In de Engelandstraat en de Vissersstraat zijn paddenpaden aangelegd. Diensten zorgen ook voor touwen 

die eekhoorns in staat stellen veilig tussen twee groene ruimtes te passeren. Leefmilieu Brussel heeft de 
plaatselijke overheden kaarten gestuurd over de dichtheid van eekhoorns en waar zij vaak overreden worden. 

 
I.v.m. de initiatieven voor het gewestelijke label is een losloopzone voor honden aan de ingang van het 

Wolvendaelpark verworpen omdat het niet kon worden geassocieerd met een educatief project. De losloopzone 
in het Brugmannpark werd ontmanteld omdat het te klein was en weinig gebruikt werd. De diensten van de 
schepen zullen een nieuwe locatie overwegen. 

 
De premie voor de adoptie van een asieldier is zeer succesvol (73 premies in 2019, 69 in 2020, 16 sinds 

begin 2021). Het totaalbedrag voor de toegekende premies is iets meer dan € 11.000. Ukkel was de eerste 
gemeente die met dit initiatief is gestart en andere gemeenten overwegen deze premie ook in te voeren. 

 
Bij de politie is een cel dierenwelzijn opgericht die beschikt over een intern communicatiesysteem met 

het gemeentebestuur. 
Op de gemeentelijke website is een tabblad gewijd aan dit thema dat ook het onderwerp zal zijn van een 

artikel van de burgemeester in de volgende Wolvendael. 
 
Andere ideeën, die kunnen leiden tot subsidies, worden nog onderzocht, zoals een brochure ter 

ondersteuning van asielen en workshops ter verbetering van het samenleven van mens en dier (hondenfobie 
overwinnen). Het bestuur kan projecten indienen tot 31 januari 2022. 

 


